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Keskipohjalaiset Kylät ry 2013
Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallitus 2013:
Puheenjohtajana toimi Esa Erkkilä Kannuksesta, varapuheenjohtajana Heidi Pasanen Himangalta,
Varsinaisina jäseninä toimi Pentti Untinen Lestijärvi, Aimo Kallio Alaviirre, Marja-Leena Marjusaari
Kaustinen ja Mauri Holma Yli-Kannus. Varajäsenet: Jukka Heikkilä Himanka, Sirpa Nevasaari Lohtaja, Mauri
Koivusalo Kaustinen, Ari Kemppainen Ruotsalo, Tiina Marjusaari, Kaustinen ja Liisa Karhula Lohtaja. Lisäksi
sihteerinä/rahastonhoitajana/tiedottajana sekä osa-aikaisena kyläasiamiehenä hallituksen ulkopuolelta
toimi Anja Jussila.
Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallitus kokoontui yhdeksän kertaa, käsiteltäviä asioita oli 69 §,
sekä tiedotustyyppistä asioita kertyi 25. Lisäksi järjestettiin lakisääteiset kevät- ja syyskokoukset.
KP-Kylät s-postituslistalla on 64 kyläyhdistyksien yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta.
www.kpkylat.fi sivusto tarjoaa kaikille jäsenmaksun maksaneille yhdistyksille oman nettisivun käyttöönsä.
KP-Kylät tiedottaa sivustoillaan valtakunnallisia ja maakunnallisia kyliä koskevia tiedotteita, tapahtuma- ja
seminaaritiedotteita.
Tiedotimme maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista tilaamalla hallinnolle sekä yhdistysjäsenillemme
Maaseutu plus -lehden. Lehteä jaettiin myös erilaisissa tapahtumissa.
Toimintavuoden aikana julkaisimme myös oman tiedotuslehden Keskipohjalaiset Kylät, joka jaettiin
jokaiseen maakunnan talouteen. Painosmäärä oli 38000kpl. Lehteä oli jaossa Farmari 2013 näytellyssä
Seinäjoella.
Keskipohjalaiset Kylät ry sai toimintavuonna 2013 valtionapua 35 280€. Tuloslaskelmassa valtionavunkäyttö
näkyy kohdassa varsinainen toiminta/järjestötoiminta. Palkattuna henkilöstönä olivat kyläasiamiehet noin 6
kuukauden ajan. Kyläasiamiestoimintaa hoiti 2 henkilöä osa-aikaisesti tuntipalkkauksella. Kyläasiamiehet
hoitivat kylätoimintaan liittyvän edun valvonnan ja muut vakiintuneet toimet, nettisivujen päivityksen ja
tiedotuslehden teon. Alueiden välisten hankkeiden valmisteluun käytettiin osa kyläasiamiesten ajasta.
Eteläpohjalaiset Kylät ry:n kanssa valmisteltiin Kotona kylissä –hanketta Ray:n hakuun. Kampa-hankkeen
toiminnassa olimme aktiivisesti mukana alivuodesta 2013. Vuoden 2013 aikana oli valmisteilla useita
tuulivoimapuisto kaavoituksia useassa eri vaiheissa joiden valmistelua seurattiin.
Keski-Pohjanmaan liitossa on aloitettu 4. vaihekaavan valmistelu. Kaava tulee käsittelemään seudullisesti
merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Keskipohjalaiset Kylät ry on
kaavatyöryhmässä mukana.
Kyläkirjakirjasto esiselvityshankeen valmistui helmikuun loppuun mennessä. Maksatushakemus lähti 27.4.
ja päätös maksatuksesta 9 978,60 € saapui 3.10. KP-Kylän omarahoitusosuus hankkeesta oli 3 118,31 € .
Matkat suurena kulueränä muodostuivat hallituksen ja kyläasiamiesten kokousmatkoista maakunnan
sisällä, osallistumisista erilaisiin kylien ja maaseudun kehittämiseen liittyviin kokouksiin, seminaareihin,
koulutuksiin ja hankevalmisteluun. Osallistuimme Syty:n järjestämiin koulutus- ym. tilaisuuksiin.
Koska kyläkoulujen lakkauttamisuhka oli vahvasti esillä koko Keskipohjanmaan alueella, vuoden kyliksi
valitsimme kaikki kyläkoulukylät. Toimivia kyläkouluja Keskipohjalaiset Kylät ry:n suomenkielisellä alueella
nyt 23 ja ruotsinkielisellä alueella 3 koulua. Lisäkis järjestimme Kyläkoulut maaseudun vetovoimatekijänä seminaarin, jonka yhteydessä jaoimme kyläkoulukylä kunniakirjat.

Vuoden kylätoimijoiksi palkitsimme kaksi kylätoimijaa. Toholammin kirkonkylän kyläyhdistyksestä Antero
Kerttula pronssisella ansiomerkillä ja kunniakirjalla, sekä Ruotsalon kyläyhdistyksestä Terttu Karhulahti
hopeisella ansiomerkillä ja kunniakirjalla.
Edunvalvonnassa jatkui edellisvuonna aloitettu Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaavan valmistelu
seuraaminen, syyskokouksen yhteydessä pidetyssä Kylä kartalla -seminaarissa kylät saivat täydentää
kaavoituksen avuksi laadittuja kyläkortteja joiden täydentäminen jatkuu. Tämän strategisen
aluerakenneyleiskaavan valmistelun seurannassa jatkui yhteistyö MTK-Keski-pohjanmaa kanssa.
Vuoden 2012 tuli julkisuuteen isoja tuulivoimapuistokaavoja joihin kaavaillaan jopa 100 tuulivoimalaa
korkeudeltaan 250m. Keskipohjanmaan alueelle on suunnitteilla noin 350 tuulivoimalaa jos kaikki
suunnitelmat toteutuvat.
Valmistelimme Pohjoispohjanmaan Kylät ry:n kanssa Kylillä tuulee seminaarin johon osallistui Kalajoella n.
100 henkiä ja Halsualla 60 henkeä. Seminaareissa käsiteltiin laaja-alaisesti tuulivoimaloiden hyötyjä ja
haittoja kyläin kannalta. Tuulivoimala kaavioitukeskusteluun saimme lainopillista tukea MTK:n kautta ja
Juha Kuisma Kylien Bisneskeissi -hankkeesta sitoutettiin asiaan mukaan.
Osallistuimme Leander-toimintaryhmien aluerajojen muutoskeskusteluun korostaen lähidemokratian
toteuttamista ja asukkaiden kuulemista rajoja muutettaessa Kokkolan kaupungin sisällä. Olemme olleet
uuden ohjelmakauden valmistelussa mukana useiden aluekehittämisorganisaatioiden kanssa.
Keskipohjalaiset Kylät ry, Eteläpohjanmaan Kylät ry sekä Kainuun Nuotta ovat kehittäneet
yhteistyöverkostoaan. kyläasiamiehet, osa puheenjohtajistosta ovat kokoontuneet useita kertoja näiden
neljän maakunnan kehittämistarpeiden märittelyyn. Tarkoituksena on valmistella seuraavan
ohjelmakauden auettua laaja kylien palvelutuotannon kehittämiseen maakunnalliset erityispainopisteet
huomioonottava kehittämishanke. Syty ja nämä neljä maakuntaa osallistuivat Farmari 2013
maatalousnäyttelyyn omalla osastollaan, osasto sai hyvän vastaanoton. Osastolla suoritetussa kyselyssä
saimme 900 kirjallista kehittämisehdotusta kylätoiminalle. Asuinmaaseudun palveluiden turvaaminen tuli
esiin kyselyssä voimakkaasti.
Henkilöstökulut olivat suurin menoerä.
Kokouskulut muodostuvat erilaisten tilojen vuokrista, joita kohdennettiin etenkin kyläyhdistyksien
ylläpitämiin tiloihin eri puolilla Keskipohjanmaata. Muita kuluja syntyi osallistumismaksuista ja
toimistovälineiden hankinnoista.
Yhdistyksen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti ammattimaisesti tilitoimisto, josta saadaan tarvittaessa
myös talousneuvontaa. Talouden hoitoon yhdistyksestä osallistuivat rahastonhoitaja, sihteeri ja
puheenjohtaja.
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